Asigurarea de accidente persoane
Document de informare privind produsul de asigurare
Societate: Allianz-Țiriac Asigurări S.A. înregistrată în România şi autorizată de ASF sub nr.17/10.04.2003

Produs: Asigurarea de accidente persoane
Acest document are rol de informare a clienților și prezintă un sumar al celor mai importante aspecte ale produsului de asigurare. Te rugăm să citești integral termenii
și condițiile produsului de asigurare și toată documentația precontractuală și contractuală pusă la dispoziție de Allianz-Țiriac sau de către reprezentantul de vânzări
Allianz-Țiriac.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Asigurarea de accidente oferită de Allianz-Țiriac este un produs de asigurare care se adresează atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice care doresc să
beneficieze de protecție financiară.
Ce se asigură?
Acoperiri de bază:
 Invaliditate permanentă, ca urmare a unui accident
 Deces din accident
Opţional, se pot achiziționa clauze pentru riscuri suplimentare, ale căror
sume asigurate vor fi menționate în polița de asigurare
Riscurile extinse sunt:
 Incapacitate temporară de muncă, ca urmare a unui accident
 Fracturi ca urmare a unui accident
 Intervenţii chirurgicale posttraumatice
 Accidente ale conducătorilor auto şi ale altor persoane din autovehicule
 Pagube ale bunurilor şi bagajelor personale pe parcursul călătoriei
 Invaliditate din accident

Ce nu se asigură?








Notă: Pot beneficia de asigurare persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 ani și
70 de ani.

Urmările bolilor, inclusiv profesionale sau infecţioase, ale afecţiunilor psihice
sau ale bolilor transmisibile prin atacul animalelor, cu excepţia turbării
Sinuciderea sau tentativa de sinucidere
Comiterea sau încercarea de a comite, cu intenţie, de către Asigurat, a unor
fapte penale
Invaliditatea permanentă și/sau decesul produse de:
 consumul de alcool sau de droguri, abuzul ori utilizarea de
medicamente fără prescripţie medicală
 război, revoluţie, rebeliune, insurecţie, dictatură militară, conspiraţie
 explozie atomică, radiaţii sau infestări radioactive
 poluare sau contaminare din orice cauză
Urmările iradierii puternice, poluării sau contaminării din orice cauză
Există restricţii de acoperire?

Restricţiile de acoperire sunt următoarele:

!
!

Persoanele cu un grad de invaliditate permanentă mai mare de 50%
Invaliditatea permanentă și/sau decesul care s-au produs la mai mult de un
an de la data accidentului produs în perioada de valabilitate a asigurării

Unde beneficiez de asigurare?



Asigurarea este valabilă în România şi în străinătate, potrivit precizărilor din poliţă.
Ce obligaţii am?

−
−
−
−
−
−

Plata primei contractuale la data scadentă menţionată în poliţă şi păstrarea dovezii plăţii
Declaraţii corecte şi complete în documentele aferente contractului de asigurare
Comunicarea către Allianz-Țiriac a oricărei modificări a datelor luate în considerare la încheierea asigurării
În caz de producere a unui risc asigurat, respectarea procedurii descrise în condiţiile de asigurare
Furnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate de Allianz-Țiriac
În cazul unui accident, urmarea tratamentului medical şi a prescripţiilor medicului, iar la finalizarea tratamentului medical, prezentarea la consult la un medic
desemnat de Asigurător.
Când şi cum plătesc?

−

Prima contractuală se achită ori integral şi anticipat la încheierea contractului de asigurare, ori fracţionat, la scadenţele menţionate în poliţă, utilizând metodele
de încasare puse la dispoziţie de Allianz-Țiriac/Intermediar (plata online, card bancar, numerar, debit direct, transfer bancar).
Când începe şi când încetează acoperirea?
Versiunea 1/01.10.2018

−
−
−
−

Acoperirea începe cel mai devreme în ziua următoare datei emiterii asigurării şi încasării primei contractuale şi încetează în ultima zi din perioada pentru care sa încheiat asigurarea
În cazul emiterii suplimentelor de asigurare, răspunderea Asigurătorului începe cel mai devreme în ziua imediat următoare datei emiterii suplimentului şi
încetează la data menţionată în poliţa la care acesta este anexă
Dreptul de a notifica o daună se stinge în termen de 2 ani de la data producerii evenimentului asigurat
Dreptul de a ridica pretenţii faţă de Asigurător privind plata unor despăgubiri se stinge în termen de 2 ani de la data producerii evenimentului asigurat
Cum pot să încetez / reziliez contractul?

−
−
−

Prin solicitare scrisă, oricând pe perioada de valabilitate a contractului de asigurare
Dacă rezilierea are loc înainte de notificarea unei daune, Asiguratul va primi diferenţa dintre prima plătită şi suma reţinută de Asigurător pentru perioada expirată
(dar nu mai putin de 3 luni). Asigurătorul reţine o primă de asigurare, calculată pentru fiecare lună în proporţie de 1/10 din prima anuală
Dacă rezilierea are loc după notificarea unei daune, Asiguratul datorează primele de asigurare pentru întreaga perioadă de valabilitate a poliţei

Notă: Te rugăm să consulți condițiile de asigurare în legătură cu restituirea primelor în caz de încetare/reziliere a contractului.
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